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FORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er korresponderende 
udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at Kommissionen som følge af sin screening af verserende lovforslag 
agter at trække 68 forslag tilbage, der anses for ikke at være i overensstemmelse med 
Lissabon-målsætningerne eller principperne om bedre regulering,

B. der henviser til, at tilbagetrækningen af de fire forslag om statut for den europæiske 
forening, statut for det europæiske gensidige selskab og om arbejdstagernes stilling i 
denne forbindelse ikke kan begrundes i principperne om bedre regulering, da forslagene 
reelt sigter mod at forbedre lovgivningen i de europæiske borgeres interesse og derfor på 
ingen måde udgør en indførelse af unødvendige bureaukratiske byrder,

C. der henviser til, at det er en almindelig antagelse, at Kommissionen, jf. EF-traktatens 
artikel 250, stk. 2, har ret til at trække verserende lovforslag tilbage, så længe Rådet ikke 
har truffet afgørelse, og at denne bestemmelse i forbindelse med den fælles 
beslutningsprocedure giver mulighed for at trække et forslag tilbage, så længe 
førstebehandlingen i Europa-Parlamentet ikke er afsluttet og "beseglet" med Rådets 
vedtagelse af en fælles holdning,

D. der henviser til, at EF-traktatens artikel 250, stk. 2, selvom den oprindeligt var rettet mod 
høringsproceduren, skal fortolkes i forhold til ånden i traktatens artikel 251 og således 
aldrig kan kompromittere Europa-Parlamentets stilling i beslutningsprocessen,

E. der henviser til, at Kommissionen, når der er vedtaget en fælles holdning efter 
førstebehandlingen, ifølge EF-traktatens artikel 251, stk. 2, afsnit 2, led 3, kun kan give 
Europa-Parlamentet en udførlig redegørelse for sin holdning, at Kommissionen, hvis 
Parlamentet efterfølgende stiller ændringsforslag til den fælles holdning, ifølge artikel 
251, stk. 2, afsnit 3, litra c), kun kan afgive udtalelse om disse ændringer, og at det således
tydeligt fremgår, at Kommissionen ikke længere "ejer" sine forslag og derfor ikke frit kan 
trække dem tilbage,

F. der henviser til, at det af princippet om loyalt samarbejde, jf. EF-traktatens artikel 10, 
følger, at Kommissionen kun kan trække sit forslag tilbage, hvis dette ikke har indflydelse 
på Europa-Parlamentets rolle og kompetence som demokratisk beslutningstager,

1. mener, at tilbagetrækning af forslag, der er omfattet af den fælles beslutningsprocedure, 
selvom Kommissionen fra et juridisk synspunkt kan trække et forslag tilbage, så længe 
Rådet ikke har vedtaget en fælles holdning, under alle omstændigheder skal være i 
overensstemmelse med princippet om loyalt samarbejde, som er fastlagt i EF-traktatens 
artikel 10, og som gælder for EU-institutionerne;

2. opfordrer Kommissionen til at respektere princippet om loyalt samarbejde, når Europa-
Parlamentet, jf. forretningsordenens artikel 55, anmoder Kommissionen om at trække et 
forslag tilbage;

3. mener, at Kommissionen ifølge traktaten ikke kan tage sit lovgivningsmæssige forslag 
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tilbage, efter at den fælles holdning er vedtaget, og at denne begrænsning konkret finder 
anvendelse på de verserende lovforslag i bilaget til Kommissionens meddelelse 
KOM(2005)0462;

4. opfordrer Kommissionen til at høre Europa-Parlamentet om hvert enkelt forslag, som 
Kommissionen agter at trække tilbage, og til i fuldt omfang at tage Parlamentets holdning 
i betragtning; opfordrer Kommissionen til under alle omstændigheder at behandle 
Parlamentet og Rådet på lige fod;

5. opfordrer Kommissionen til at gøre brug af sin ret til at trække sine forslag tilbage med 
henblik på at sikre, at de verserende lovforslag i højere grad er i overensstemmelse med 
principperne om bedre regulering og Lissabon-målsætningerne om f.eks. et højt 
beskæftigelsesniveau, social beskyttelse, økonomisk vækst og administrativ forenkling;

6. beklager i høj grad, at Kommissionen allerede har besluttet at trække følgende forslag 
tilbage:

(a) forslag til Rådets forordning om statut for den europæiske forening
(COD/1991/0836)1,
(b) forslag til Rådets direktiv om supplerende bestemmelser til statutten for den 
europæiske forening med hensyn til arbejdstagernes stilling (COD/1991/0387)2,
(c) forslag til Rådets forordning om statut for det europæiske gensidige selskab
(COD/1991/0390)3,
(d) forslag til Rådets direktiv om supplerende bestemmelser til statutten for det 
europæiske gensidige selskab med hensyn til arbejdstagernes stilling 
(COD/1991/0391)4.

  
1 EFT C 99 af 21.4.1992, s. 1.
2 EFT C 99 af 21.4.1992, s. 14.
3 EFT C 99 af 21.4.1992, s. 40.
4 EFT C 99 af 21.4.1992, s. 57.



AD\608146DA.doc 5/5 PE 369.916v02-00

DA

PROCEDURE

Titel Resultatet af screeningen af verserende lovforslag 
Procedurenummer 2005/2214(INI)
Korresponderende udvalg AFCO
Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet
JURI
17.11.2005

Udvidet samarbejde – dato for 
meddelelse på plenarmødet
Rådgivende ordfører

Dato for valg
Maria Berger
12.12.2005

Oprindelig rådgivende ordfører
Behandling i udvalg 23.2.2006 21.3.2006
Dato for vedtagelse 21.3.2006
Resultat af den endelige afstemning +:

–:
0:

17
0
0

Til stede ved den endelige afstemning -
medlemmer

Maria Berger, Rosa Díez González, Bert Doorn, Monica Frassoni,
Giuseppe Gargani, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin 
Lévai, Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico 
Speroni, Gabriele Hildegard Stauner, Andrzej Jan Szejna, Diana 
Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere

Jean-Paul Gauzès

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2
Bemærkninger (foreligger kun på ét 
sprog)

...


